
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕДАКЦІЇ  

В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Мета курсу – об’єктивні закони розвитку організації роботи редакції в 

умовах ринкової економіки, концепція організації роботи редакції в умовах 

ринкової економіки, організація роботи редакції для вирішення проблем 

перебудови відносин в медіасфері. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Організація роботи редакції в умовах 

ринкової економіки» має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як 

«Методика роботи журналіста», «Проблематика ЗМІ», «Загальне 

редагування», «Основи PR», «Робота журналіста в кадрі», «Журналістський 

менеджмент і маркетинг», а також курс напряму пов’язаний з виробничою 

практикою. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетенстностей: готовність до застосування методів та 

інструментальних засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 

знати: ситуацію редакції в умовах ринкового суспільства, основи 

організації роботи редакції, базові відомості про специфіку організації 

роботи редакції, організаційні процеси і структуру, особливості 

управлінських відносин, характер та зміст діяльності колективу редакції, 

методи узагальнення та прогнозування наслідків інформаційної діяльності; 

вміти: налагоджувати основні організаційні відносини в редакції, 

планувати першочергові завдання в цьому напрямку, поширювати актуальну 

інформацію з використанням преси, радіо, телебачення, інтернету, 

організувати робочий процес в умовах ринкової економіки, його структуру, 

технологію прийняття та реалізацію управлінських рішень, застосувати 

прийоми різних технічних засобів підготовки інформації з метою оптимізації 

роботи редакції в умовах ринкової економіки, визначати якість текстової та 

аудіо-, відеопродукції, підтримувати творчі зв’язки з аудиторією, проводити 

організаційні та творчі заходи; 

володіти: здатністю приймати участь в організаційно-творчій роботі 

редакції, готувати до друку, передачі в ефірі актуальну інформацію з 

використанням новітніх технологій, використовувати сучасні методи 

організації роботи редактора, кореспондента, здатністю вдосконалювати 

організацію роботи з врахуванням можливостей ринкової економіки. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 

Організаційна структура газети і телеканалу.  Типові відділи редакції 

в Україні і за кордоном – порівняльний аспект: відділи інформаційні, 

політики, економіки, підприємництва, культури. Функціональний розподіл як 

основний принцип організації газети і телеканалу. Аналіз фінансових 

результатів діяльності газети і телеканалу, сильних і слабких сторін 

організації. Практична діяльність газети і телеканалу. Система управління 

контентом.  



Структура виробничого колективу та обов’язки учасників виробничого 

процесу. Виробничі завдання та сфери відповідальності учасників виробничої 

команди. Структура газети. Фахівці сучасної газети та їхні функції. Розподіл 

обов’язків працівників редакції. Випусковий редактор. Редактор відділу. 

Визначення якості матеріалів, порядку розміщення їх на полосі. Основи 

управління і комунікація під час виробництва сучасного телевізійного 

контенту. Особливості використання знімальної техніки. Телевізійна реклама 

та її ефективність. Вартість створення реклами. Процес виробництва 

студійних програм. Оперативність і якість у роботі редакційного колективу.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 години – 

самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


